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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัสงกรานต ์ วนัส าคญัของชาติไทย แต่ไม่ใช่วนัส าคญัใน
พระพทุธศาสนา ในพระพทุธศาสนาถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ท่านั้น ใน
พระพทุธศาสนาถืออริยสัจ แต่วนัสงกรานตเ์ป็นวนัข้ึนปีใหม่ของชาวไทยเราไง 

ถา้วนัข้ึนปีใหม่ของชาวไทย ชาวไทยเรานะ คนเฒ่าคนแก่ของเราเป็นผูฉ้ลาด ให้นบัถือ
พระพทุธศาสนา ให้พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เรากด้ิ็นรนกนัน่าดูเลย จะให้เป็น
ศาสนาประจ าชาติ 

แต่เวลาหลวงตาท่านบอกศาสนาประจ าหัวใจ ประจ าหัวใจของสตัวโ์ลก สัตวโ์ลกท่ีมี
ความทุกขค์วามยากอยูน่ี่ ถา้มีความทุกขค์วามยากอยูน่ี่ มีธรรมโอสถเป็นท่ีบรรเทา ถา้เป็นท่ี
บรรเทา มนัจะมีบุญกุศล 

รู้จกับุญกุศลไหม ค าวา่ “บุญๆ” รู้จกัหรือเปลา่ ถา้มนัรู้จกัค าวา่ “บุญ” จิตท่ีเวยีนวา่ยตาย
เกิดในวฏัฏะ จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะเวลามาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ เพราะการเกิดเป็นมนุษยม์ามีกฎหมายคุม้ครอง เวลาเกิดมาเป็น
สัตว ์เกิดมาเป็นสัตวโ์ดนเขาลา่ เกิดเป็นสัตว ์เกิดมาเป็นอาหารของเขา 

ดูสิ ดูเมลด็พนัธ์ุพืช เมลด็พนัธ์ุพืชท่ีมนัปลิวไปตกท่ีไหน ถา้ปลิวไปตกในกองไฟ โดนไฟ
ไหมไ้ป ตกไปในน ้า ไปแช่น ้าเน่าหมด น่ีเมลด็พนัธ์ุพืชมนัไปตกลงท่ีไหน ถา้เมลด็พนัธ์ุพืชไปตก
ท่ีไหน เวลาตกท่ีไหนนะ ถา้ดินดีอดุมสมบูรณ์มนัก็ไดเ้กิดงอกงามข้ึนมา เมลด็พนัธ์ุพืชมนัก็
เปรียบเหมือนหัวใจของเรา เพราะเมลด็พนัธ์ุพืชมนัเป็นส่ิงมีชีวติ ส่ิงมีชีวติมนัตอ้งผสมพนัธ์ุ ผสม
พนัธ์ุแลว้ มนัแก่ข้ึนมาแลว้มนัถึงจะงอกข้ึนมาได ้

จิตของเรามีเวรมีกรรมมาในหัวใจ มีเวรมีกรรมในหัวใจ เห็นไหม เมลด็พนัธ์ุพืชนั้นถา้
ชา้งมนักิน เวลาชา้งมนัไปข้ี โอโ้ฮ! เวลามนังอกข้ึนมานะ มนัมีปุ๋ย โอโ้ฮ! มนัแขง็แรงเตม็ท่ีเลย 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

น่ีก็เหมือนกนั จิตของคน จิตของคนท่ีมนัท าบุญกุศลมาไง เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา เกิดเป็นมนุษยมี์คุณค่ามาก เวลามีคุณค่า มนัเกิดมาทุกขม์ายาก เกิดมาน่ีไหนวา่มี
คุณค่าไง ไหนวา่เป็นอริยทรัพยไ์ง ท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดน้ีไง ถา้มนัทุกขม์นัยากขนาดน้ี 

ดูนก นกเวลามนัยา้ยถ่ิน นกมนัอพยพเพราะอะไร อพยพเพราะมนัไม่มีอาหารจะกิน น่ีก็
เหมือนกนั หมีขั้วโลก เวลามนัถึงเวลาหนา้ฤดูร้อน มนัลา่เหยื่อ ลา่เหยื่อเพ่ืออะไร เพ่ือมนัจะจ าศีล 
เวลามนัจ าศีลน่ะ สัตวม์นัจ าศีลเพราะมนัไม่มีอาหารจะกินไง ฤดกูาลของมนัไง เขาบอก
ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของมนัก็พนัธุกรรมของมนัไง มนัตดัแต่งของมนั มนัปรับปรุงใน
พนัธุกรรมของมนัใช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนันะ หัวใจของเรา หัวใจของเราไง ถา้หวัใจของเรานะ สัตวม์นัยงัรู้จกัจ าศีล 
น่ีไง วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ถา้วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนานะ เขาก็ใหไ้ปท าบุญ
กุศลวนัสงกรานต ์ ท าบุญกุศลเพ่ือปู่ยา่ตายายของเรา ระลึกถึงผูมี้บุญมีคุณกบัเรา ถา้มีบุญกบัเรา
นะ มนัเป็นกระแสหลกั แลว้กระแสหลกัข้ึนมาแลว้ ทางโลกๆ เขาก็แข่งขนักนัไง แข่งขนักนัวา่ท่ี
ไหนมนัร่ืนเริง ท่ีไหนมนัมีการละเลน่ 

เราจะท าบุญของเรานะ เราไปวดัใกลบ้า้น วดัท่ีไหนเงียบสงบ วดัท่ีไหนนะ เพราะเราจะ
ท าบุญกุศลเพ่ือญาติโกโหติกาของเรา เราไม่ใช่ไปเลน่ครึกคร้ืนกบัใครทั้งส้ิน เราจะไปหาท่ีเงียบ
ท่ีสงบ ท่ีระลึกถึงบุญถึงคุณไง ท่ีเงียบท่ีสงบท่ีเราพร้อมเพรียง พร้อมหนา้พร้อมตา ท่ีมนัพร้อม
หนา้พร้อมตา มนัระลึกถึงคนในบา้นของเรา เห็นไหม 

ท าบุญท่ีไหนก็ได ้จะท าบุญท่ีมนัเงียบท่ีสงบท่ีสงดั กระแสหลกัๆ ไง วนัสงกรานต์ๆ  เราก็
ตอ้งเลน่อึกทึกคึกโครมกนัไง ท่ีไหนไม่อึกทึกครึกโครม ท่ีนัน่ไม่ร่ืนเริงไง ท่ีมนัร่ืนเริง เห็นไหม 

สัตวม์นัรู้จกัจ าศีลนะ เรานะ เราเป็นคน เกิดมาเป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เราไดผ้า่นโลกมามากแลว้
นะ ส่ิงใดท่ีเราผา่นโลกมามากแลว้ เราจะมีหลกัเกณฑข์องเรา เราจะละวางของเรา ถา้เราละวาง
ของเรา เราจะยบัยั้งไอพ้วกวยัรุ่น ยบัย ั้งคนท่ีมนัออกนอกลูน่อกทาง น่ีผูรั้ตตญัญู ผูรู้้ราตรีนาน เรา
เป็นแบบอยา่งของเขา เราจะเป็นแบบอยา่งของเขา เราไดผ้า่นโลกน้ีมาแลว้ เราไดผ้า่นโลกน้ี เรา
ไดเ้ห็นมาหมดแลว้ใช่ไหม เห็นมาหมดแลว้เราวางไง ไม่ใช่เห็นมาหมดแลว้เราก็ยึดติดยึดมัน่ไง 
พอยึดมัน่ ตอ้งเป็นอยา่งน้ีๆ ไง 
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สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั มนัแปรสภาพของมนัไปตลอดแหละ มนัอดุมสมบูรณ์ไหม 
อดุมสมบูรณ์ดว้ยวยั อดุมสมบูรณ์ดว้ยระบบเศรษฐกิจ อดุมสมบูรณ์ดว้ยชุมชน มนัอดุมสมบูรณ์
ไหม ถา้มนัอตัคดัขาดแคลนบา้ง มนัจะขาดตกบกพร่องบา้ง มนัจะเป็นอะไรไป มนัไม่เป็นอะไร
ไปหรอก เพราะอะไร เพราะเราเป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ใช่ไหม เราละวางของเราไง 

บุญกุศล รู้จกับุญไหม รู้จกับุญไหม บุญมนัคืออะไร น่ีไง เมลด็พนัธ์ุพืชท่ีมนัตกไปใน
สถานท่ีมนัสมบูรณ์ของมนั เมลด็พนัธ์ุพืชส่ิงท่ีมีชีวติ น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราไดส้ร้างมาๆ มนุษย์
เกิดมาจากไหน มนุษยเ์กิดมาจากการกระท าของตนเอง มนุษยเ์กิดมาจากกรรม กรรมคือการ
กระท า ท าดี ท าชัว่ 

คนท่ีท าคุณงามความดี เมลด็พนัธ์ุพืชเวลามนัแตกจากตน้มนัไป มนักระเดน็ไป ไปตกใน
ท่ีอดุมสมบูรณ์ของมนั ดว้ยแรงดีดของมนัไง แรงดีดมนัไปตกในท่ีอดุมสมบูรณ์ไง เมลด็ของเรา
นะ เวลามนัแตกจากตน้ มนัดีดไปอยูบ่นลานหินน่ะ โอโ้ฮ! แดดก็เผา โอ๋ย! ร้อนเกือบเป็นเกือบ
ตาย 

น่ีไง คนเกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากบุญของตน ทีน้ีค  าวา่ “เกิดจากบุญของตน” บุญของ
ตนคือการกระท าของตน การกระท าของตนมนัไดส้มความปรารถนาของตน ถา้สมความ
ปรารถนาของตน สมความปรารถนาของตนแลว้เกิดมาสมความปรารถนาไหม พอ่แม่ทุกคน
สอนลกู มนัฟังไหม มนัเถียงทุกวนัเลย สมความปรารถนาไหม 

ไม่สมความปรารถนาเพราะอะไรละ่ ไม่สมความปรารถนานะ กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิด
ต่างๆ กนั เมลด็พนัธ์ุพืช เมลด็พนัธ์ุพืชนะ มนัมีนะ ถา้ครอบครัวของเรา ลกูหลานของเรา อูฮู้! มนั
สุดยอด มนัดีไปหมดเลย นัน่น่ะอภิชาตบุตร บุตรท่ีมนัดีกวา่พอ่กวา่แม่ บุตรท่ีดีกวา่พอ่แม่นะ 
แลว้พ่อแม่ แลว้บุตรมีคนเดียวใช่ไหม มีหลายคนหรือมีคนเดียว มนัมีหลายคนแลว้มนัเหมือนกนั
ไหม มนัไม่เหมือนกนัมนัเป็นเพราะอะไร น่ีไง มนัเกิดจากตน้ไมต้น้เดียวกนันะ มนัเกิดมาจาก
ทอ้งแม่เดียวกนันะ ท าไมมนัคิดไม่เหมือนกนั ท าไมมนัท าไม่เหมือนกนั น่ีไง กรรมจ าแนกสัตว์
ให้เกิดตา่งๆ กนั การกระท าของเขา ดว้ยการสะสม ดว้ยบุญบาปของเขา ดว้ยทศันคติของเขา 

เมลด็พนัธ์ุพืช ถา้มนัลงดินแลว้มนัเกิดข้ึนมาเป็นตน้ เป็นดอก ล าตน้มนัใหญ่โต คนเรา จิต
เวลามนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลามนัเกิดมาแลว้ๆ ไง ค าวา่ “เกิด” บุญๆ บุญมาจากอะไร 
บุญคือการกระท า บุญคือกรรมดีๆ ไง กรรมดี ท าคุณงามความดีของเรา ถา้ท าคุณงามความดีของ
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เรา พนัธุกรรมของจิตไง ย  ้าคิดย  ้าท าจนเป็นจริตเป็นนิสัย ย  ้าคิดย  ้าท าๆ สวดมนตเ์ยน็ทุกวนั ท า
วตัรทุกวนั เราท าของเราทุกวนัๆ พอมนัขาดไป เออ! วนัน้ีขาดอะไรไปก็ไม่รู้ เร่ิมตน้จะสวดมนต ์
โอโ้ฮ! มนัด้ินนะ มนัจะไปเท่ียว เวลาสวดมนตม์นัดีดมนัด้ิน 

ย  ้าคิดย  ้าท าๆ น่ีไง ท าแลว้ท าเลา่ น่ีพนัธุกรรมของมนัๆ ไง ถา้หัวใจมนัท าคุณงามความดี
ของมนั น่ีบุญๆๆ บุญคือท าความดี 

เวลาจิตมนัปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวญิญาณ ไม่ใช่ความรู้สึกของเราน้ีนะ ความรับรู้ของเรา
เขาเรียกวา่อายตนะ วญิญาณผา่นอายตนะตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มนัอายตนะกระทบเขา้ไป มนัมี
พลงังานอีกตวัหน่ึง พลงังานอีกตวัหน่ึงนัน่น่ะจิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทพ้ลงังานตวัน้ี ถา้มนัตายตวัวา่
ความรู้สึกของเราตายตวั พอเป็นเทวดามนัไม่มีร่างกายน้ีให้รู้สึกนะ สวรรคไ์ม่มีตลาด ไม่มีเซเวน่ 
ทิพยส์มบติั ใครท าอยา่งใดไดอ้ยา่งนั้น สวรรคน์รกเป็นทิพยส์มบติั 

นรกอเวจี มนัอยากจะพน้ของมนั มนัโดนแผดเผา มนัตายแลว้ตายเลา่ พอตายแลว้มนัก็
ฟ้ืนมาใหม่อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัไปไหนไม่ไดน่้ะ น่ีไง ไม่มีเซเวน่ ขอน ้าเยน็ๆ ลูบสักที ไม่มี น่ีไง 
มนัไม่มีร่างกายน้ีไง ฉะนั้น พอไม่มีร่างกายน้ี ถา้พดูถึงอายตนะ ๆ เพราะเรามีตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ เราก็มีความรู้สึกนึกคิดแบบตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจใช่ไหม ลมพดัมาก็เยน็ใช่ไหม เวลามนัทุกข์
มนัยากข้ึนมา แลว้เวลาไปศึกษาธรรมะก็ศึกษาธรรมะดว้ยอายตนะไง ศึกษาธรรมะดว้ยขนัธ์ ๕ 
ไง 

ขนัธ์ไม่ใช่จิต ถา้ขนัธ์ไม่ใช่จิตๆ เวลาเราลืม เวลาเรานึกอะไรได ้ แหม! วนัน้ีปัญญาดีมาก 
แจ่มแจง้ไปหมดเลย นัน่น่ะมนัชดัเจน เวลามนัลืมละ่ เวลาความคิดเราลืมละ่ เงินยงัลืมไดเ้ลย บาง
ทีขา้วของเก็บไวจ้นลืม แลว้ลืมท าไมไม่ตายละ่ มนัถึงไม่ใช่ไง ขนัธ์ไม่ใช่จิต ความคิดไม่ใช่จิต 
มนัเกิดจากจิต เราลืมแลว้จิตมนัยงัอยู ่ เราทุกขข์นาดไหน จิตมนัก็ยงัมีความรู้สึกอยู ่ มนัไม่เคย
ตายๆ เพราะมนัไม่เคยตายอยา่งน้ีไง เวลามนัหมดอายขุยัข้ึนไป เวลาเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ 
เป็นพรหม ขนัธ์ ๑ ขนัธ์ ๔ ขนัธ์ ๕ เทวดาไม่มีรูปร่าง ทิพยส์มบติัทั้งหมด แต่เป็นทิพย ์ รู้ไดด้ว้ย
ความเป็นทิพย ์ถา้เป็นพรหม พรหมขนัธ์เดียว ขนัธ์เดียวยิ่งละเอียดเขา้ไปใหญ่ อาหารของพรหม
คือผสัสาหาร คือการกระทบ วญิญาณาหาร กวฬิงการาหาร 

น่ีไง มนัถึงเวลาเกิดแลว้ มนัเกิดเป็นมนุษย ์ มนัมีขนัธ์ ๕ ขนัธ์ไม่ใช่จิต พอขนัธ์ไม่ใช่จิต
ข้ึนมา แลว้ความรู้ในขนัธ์ก็เหมือนกบัความรู้สึกนึกคิดเราน่ี เราคิดส่ิงใด เราสะสมไวใ้น
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ความรู้สึกนึกคิดเราน่ีแหละ แลว้มนัไปกบัจิตเราไหม ไป ไปเพราะอะไร เพราะน่ีไง อนุสัย มนั
ส่ือถึงกนัได ้แต่เราไม่รู้ไม่เห็น แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัน่ีชดัเจน ชดัเจนแจ่มแจง้ ผู ้
ท่ีจะบรรลธุรรมตอ้งชดัเจนหมด ไม่มีความสงสัยใดๆ ทั้งส้ิน ความสงสัยในเร่ืองหัวใจของตนนะ 
ไม่ใช่ความสงสัยในเร่ืองของโลกธาตุ ๓ โลกธาตุ เทคโนโลยีมนัเปล่ียนแปลงทุกวนั โทรศพัท์ 
พระใชไ้ม่เป็นหรอก แลว้มึงเป็นพระอรหันตไ์ดอ้ยา่งไร 

เทคโนโลยีเร่ืองหน่ึง พระอรหันตลื์มในอะไรได ้ ลืมในสมมุติบญัญติัได ้ แต่ไม่ลืมใน
อริยสัจ ไม่ลืมในสัจจะความจริง สจัจะความจริงนั้นเป็นอนัเดียวกบัใจนั้น อนัเดียวกบัใจนั้นมี
อริยสัจอยู ่มนัจะแตกแยกไปไดอ้ยา่งไร มนัแตกแยกจากใจไปไม่ไดเ้พราะมนัเป็นอนัเดียวกนั แต่
ขนัธ์ไม่ใช่จิต มนัคนละอนั ความรู้สึกนึกคิดน้ี เพราะความรู้สึกนึกคิดอนัน้ี เราอยูก่บัความรู้สึก
นึกคิดอยา่งน้ี เราอยูก่บัความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีมนัเลยสงสัยไปหมดไง 

ความสงสัย เราถึงบอกรู้จกับุญไหม บุญน่ะ บุญ ท่ีเรามาท ากนัอยูน่ี่ เรามาท าบุญ ของท่ี
สละไปน้ีหรือเป็นบุญ ถา้ของท่ีสละไปน้ีเป็นบุญ โกดงัสินคา้ โอโ้ฮ! บุญมนัมากท่ีสุดนะ ท่าเรือ
คลองเตยมนัมีบุญมากท่ีสุดเลย เพราะในโกดงัแน่นไปดว้ยสินคา้เลย 

แต่เพราะมีเจตนา เพราะหัวใจของคน หัวใจของคนท่ีเกิดมา เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา เพราะการเกิดน้ีมีบุญกุศล การกระท าของจิต มโนกรรมๆ ความรู้สึกนึกคิด 
ความปรารถนา เจตนาท่ีการกระท านั้น แลว้เราไดท้ าหนา้ท่ีการงานของเรามา ส่ิงท่ีไดม้า เราไป
แลกเปล่ียนมาเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั เป็นปัจจยั ๔ 

ปัจจยั ๔ น้ีให้กบัผูท้รงศีล ผูท้รงศีลท่ีท่านไม่มีอาชีพ ผูท้รงศีลไม่ประกอบอาชีพแบบ
คฤหัสถ ์ ภิกษ ุการด ารงชีพตา่งจากคฤหัสถ ์คฤหัสถท์ าอยา่งไร ภิกษุท าอยา่งนั้นไม่ได ้ถา้ภิกษุท า
อยา่งนั้นไม่ได ้ภิกษุเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ แลว้ส่ิงนั้นไปเสียสละ เสียสละเพ่ือด ารงชีพของท่าน ส่ิง
ท่ีสละขา้ว ๑ ทพัพีเพ่ือด ารงชีพของสมณะ ไดบุ้ญไหม ไดบุ้ญเพราะอนันั้นไง เพราะชีวตินั้นไง 
ชีวะ ส่ิงน้ีเป็นบุญ เป็นบุญมนัเกิดตรงน้ี 

น่ีไง เหมือนกบัเรา เราจะประพฤติปฏิบติั ดูพดัลมสิ พดัลมเวลาเปิด แอร์เปิดทั้งวนัเลย ไม่
เป็นอานาปานสติ แต่ถา้เราตั้งใจ หายใจเขา้นึกพทุพร้อมกบัสติสัมปชญัญะนะ ถา้เรานัง่กนัอยูน่ี่ 
เราหายใจท้ิงเปลา่ๆ ไม่ใช่อานาปานสติ หายใจไปหายใจมาไม่ใช่อานาปานสติ 
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แต่มีสติแลว้ระลึกรู้ ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกเกิดจากจิตไง จิตท่ีเป็นผูรั้บรู้ น่ีไง 
เมลด็พนัธ์ุพืชท่ีมนัแตกมนักระจายไปไง ถา้เมลด็พนัธ์ุพืช มนัจะเขา้มาตดัแต่งในตวัมนัแลว้ 
เมลด็พนัธ์ุมนัจะเขา้มาท่ีมนั เราถึงจะตอ้งหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถา้ท าไม่ไดเ้ลย มนั
เป็นส่ิงท่ีบางคนท าไม่ไดเ้ลย ท าไม่ไดเ้ลยก็จริตนิสัยไง เมลด็พนัธ์ุพืชมนัไปตกอยูบ่นลานหิน 
แลว้มนัไม่มีดินเลยอยา่งน้ี จะท าอยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั จริตนิสัยท่ีมนัไม่เป็นเลย เขาถึงใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ค  าวา่ “ปัญญาอบรม
สมาธิ” ก็พทุโธน่ีแหละ ก็คือลมหายใจเขา้ออกน่ีแหละ เพราะอะไร เพราะมนัจะเขา้ไปสู่ใจของ
มนั ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ พิจารณาไปๆ มนัปลอ่ยๆๆ ปล่อยเขา้มามนัไปไหน มนัเขา้
ไปสู่ฐีติจิต ไปสู่จิตดวงนั้น ถา้ไปสู่จิตดวงนั้น นัน่มนัก็เป็นสมาธิไง มนัก็แค่น้ีแหละ ปัญญา
อบรมสมาธิไง มนัไม่ใช่วปัิสสนาไง ถา้วปัิสสนามนัตอ้งเกิดจากจิตไง เวลาเกิดจากจิต เห็นไหม 

เรายงัยืนยนัตวัตนเราไม่ได ้ เราตอ้งใชเ้อกสารใช่ไหม เซ็นรับรองเอกสาร น่ีก็เหมือนกนั 
เรายงัหาจิตเราไม่ได ้เราไม่มีความสามารถส่ิงใดๆ เลย แลว้จะท าอะไร ไม่มีสิทธ์ิ ยิ่งคนไร้รัฐ ไม่
มีสิทธ์ิ ยืนยนัตวัตนไดห้รือเปลา่ 

ยืนยนัตวัตนไดคื้อยืนยนัจิตของตนไง ถา้ยืนยนัจิตของตนได้ มนัภาวนาก็เป็นสมบติัของ
ตนไง ถา้ยืนยนัตวัตนไม่ได ้ มนัก็สมบติัสาธารณะไง สมบติัสาธารณะก็สมบติัของโลกไง แลว้
เอง็ไดอ้ะไร ส่ิงท่ีไดม้ากไ็ดม้าจากการเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ไดม้าจากบุญกุศลของเรานะ  

บุญกุศลของเรา เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา วนัน้ีวนั
สงกรานต ์ จะไม่ไดอ้ะไรเลยก็ไดส้าดน ้า ไม่ไดอ้ะไรเลยก็ไดเ้ท่ียวสงกรานต ์ เพราะเป็นประเพณี
วฒันธรรมของชาติไทย เราก็ไดแ้ค่น้ี เราไดม้าพ่ึงพิงอาศยัในวฒันธรรมน้ี เราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์
เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พอ่แม่ปู่ยา่ตายายของเรานบัถือพระพทุธศาสนา พอ่แม่ปู่ยา่ตายายของ
เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง เราก็ไดอ้าศยั ไดอ้าศยัข้ึนมาก็ไดแ้ค่นั้นแหละ แต่
สมบติัของเราไม่มี สมบติัมนัไม่เป็นของเรา มนัไม่เป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกไง ไม่เป็นสัจจะ
ความจริงข้ึนมาไง ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ีไง 

น่ีไง วนัน้ีวนัสงกรานต ์ วนัสงกรานตเ์ป็นวนัส าคญัของชาติ ชาติน้ีเพ่ืออะไร เพ่ือการ
ปกครอง ชาติ ประชาชน มวลชนให้มีความร่มเยน็เป็นสุข รัฐบาลมนัก็ปกครองไดง้่ายใช่ไหม 
มนัก็เป็นความดีงามไปหมด วนัส าคญัของชาติ 
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แต่วา่วนัส าคญัของศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พทุธ ธรรม สงฆร์วมอยูใ่น
หัวใจ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน หัวใจของตนมนัเป็นพุทธะ หัวใจของตนเป็นพทุธะ เรา
ปรารถนา ดูสิ เวลาคนเขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เขาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่ี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพ่ือให้ระลึกถึงท่านไง แตห่ัวใจของเราท าไม
ไม่ระลึกถึง 

ถา้พทุธะ ครูบาอาจารยข์องเราใหร้ะลึกถึงหัวใจของตนไง พทุธะอยูใ่นหัวใจของตนไง 
ถา้ใครพยายามหายใจเขา้นึกพทุ หายใจอกนึกโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตมนัสงบเขา้ไป เรา
จะไปเฝ้าพทุธะในหัวใจของเราไง พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แลว้ตอนน้ีจิตใจเศร้าหมองไหม ต่ืนไหม ง่วงเหงาหาวนอน 
ส ามะเลเทเมา หลวงพอ่เทศน์ให้จบไวๆ จะไปเลน่สาดน ้าแลว้ ใจมนัไปอยูท่ี่ขนัน ้านู่นน่ะ น่ีไง 
มนัต่ืนไหม เขาแสดงธรรมอยูน่ี่ 

การแสดงธรรม ดวงอาทิตยม์นัส่งพลงังานของมนัไปนะ ให้กบัทุกบา้นเรือน พลงังานท่ี
มนัจะใชป้ระโยชน์อนันั้นไง ไม่ตอ้งการไง มนัจะไปสาดน ้านัน่ไง พอมนัไปสาดน ้า มนัไปเร่ือง
ความพอใจของมนั เห็นไหม 

สภาวะแวดลอ้ม สภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ดี สภาวะท่ีเสียหาย มนัจะส่งผลไปทุกๆ เร่ืองเลย 
อากาศเป็นพิษ ธญัญาหารจะไม่มีให้ไดกิ้น เวลามนัเสียหาย มนัเสียหาย ไม่ต่ืน ไม่เบิกบาน หัวใจ
ถา้มนัไม่ต่ืน ไม่เบิกบาน ไม่แจ่มใส จบ มีแต่ความเศร้าสร้อย มีแต่ความหงอยเหงา มีแต่
วฒันธรรมไง 

เราเกิดมา น่ีไง เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา กไ็ดอ้าศยัวฒันธรรมของชาว
พทุธเท่านั้นแหละ แต่ถา้เป็นความจริง ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เราจะท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา 
ถา้ท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา น่ีแหละท่ีเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาท่ีไดท้รัพยท่ี์แทจ้ริง ครูบา
อาจารยท่์านเนน้ย  ้า เนน้ย  ้าท่ีน่ี 

แลว้ถา้มนัเป็นท่ีน่ีแลว้นะ แมแ้ต่ทางทฤษฏี ทางวทิยาศาสตร์ เราเขา้ใจได ้ เรายงัท่องได้
เลย เรารู้ไดห้มดแหละ น่ีก็เหมือนกนั ทฤษฎีท่ีเราศึกษาในพระพทุธศาสนานะ เราไดม้าดว้ย
วฒันธรรม เราไดม้าดว้ยปู่ยา่ตายายของเราเป็นผูท่ี้ฉลาด ให้เลือกนบัถือพระพทุธศาสนา แลว้เรา



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๘ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ไดเ้ขา้มาพบไดเ้ขา้มาเจอในพระพทุธศาสนา เราก็ไดอ้าศยัประเพณีวฒันธรรมเท่านั้น แต่ถา้มนั
เป็นจริงๆ นะ มนัเป็นจริงในหัวใจของเรานะ ถา้เป็นจริงในหัวใจของเรา อนันั้น ความจริงอนั
นั้นน่ะ น่ีไง ท่ีพระพทุธศาสนามีคุณค่า มีคุณค่าท่ีน่ีไง 

มีคุณค่าวา่ พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองอะไร สอนเร่ืองทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั 
วธีิการดบัทุกข ์ ถา้เราดบัทุกขไ์ดต้ามความเป็นจริง เรามีคุณธรรมในหัวใจอนันั้น มนัประเสริฐ
เลอเลิศไง พระพทุธศาสนาสมบูรณ์ไง พระพทุธศาสนามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระ
พทุธมีพระพทุธเจา้ มีพระธรรม มีอริยสงฆ ์ มีความจริงในหัวใจ มนัเป็นความจริงข้ึนมา 
พระพทุธศาสนาถึงไดแ้วววาวมีค่ามากๆ 

แต่พวกเราก็ไดแ้ค่น้ี ไดฟั้งแต่ข่าวลือเขาเลา่วา่ แลว้ก็ไม่เห็นไดอ้ะไรเลย ไปวดัก็หลวงพอ่
ด่าอีกต่างหาก 

อืม! ด่าแน่นอน ก็เอง็เอากิเลสมาอวด กิเลส ไม่ตอ้งการ ตอ้งการคุณงามความดี คุณงาม
ความดีนะ คุณงามความดีท่ีเป็นจริงออ่นนอ้มถอ่มตน ไม่อหังการ ไม่ท าลายใคร ไม่เบียดเบียน
ใคร ไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนหัวใจของตน ท าชัว่ กรรมชัว่ทั้งนั้น ท าดี กรรมดี ใจ
น้ีตอ้งการปรารถนาส่ิงท่ีดีๆ มนัจะไม่ท ากรรมชัว่แน่นอน เอวงั 


